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Η ανάπτυξη του τομέα
κατασκευών
αναμένεται
συνεχιστεί το 2019

των
να

Ο κατασκευαστικός τομέας στη
Σλοβενία επεκτάθηκε για δεύτερη
συνεχή χρονιά το 2018 και
αναμένεται ότι η ανάπτυξη θα
συνεχιστεί το 2019, αν και με
ελαφρώς βραδύτερο ρυθμό.
Η αξία των κατασκευαστικών
εργασιών αυξήθηκε κατά 18% σε
ετήσια βάση το 2017, ενώ κατά τους
πρώτους δέκα μήνες του 2018
αυξήθηκε κατά 21,5%, σύμφωνα με
τα
στοιχεία
της
Στατιστικής
Υπηρεσίας.
Η Σλοβενία βλέπει εποχική άνοδο
της ανεργίας τον Δεκέμβριο
Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε
στο τέλος του περασμένου έτους με
τη λήξη των συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου, που είναι
χαρακτηριστική
για
τη
συγκεκριμένη περίοδο του έτους,
καθώς και με την επιβράδυνση των
νέων προσλήψεων.

Η Υπηρεσία Απασχόλησης είχε
78.534 άτομα εγγεγραμμένα στο
μητρώο
ανεργίας
στα
τέλη
Δεκεμβρίου, αριθμός αυξημένος
κατά 3,2% σε σύγκριση με το
Νοέμβριο,
αλλά
κατά
7,7%
μειωμένος σε σύγκριση με τον
Δεκέμβριο του 2017.
Η Σλοβενία ολοκλήρωσε την
έκδοση ομολόγων ύψους 1,5 δισ.
Ευρώ
Η Σλοβενία εξέδωσε στις αρχές
Ιανουαρίου, ως πρώτη χώρα της ΕΕ
που δοκίμασε την αγορά το 2019,
ένα νέο 10ετές ομόλογο αναφοράς
αξίας 1,5 δισ. Ευρώ, σύμφωνα με το
υπουργείο Οικονομικών.
Το ομόλογο, που λήγει στις 14
Μαρτίου 2029, έχει ετήσιο επιτόκιο
κουπονιού 1,1875% και πωλήθηκε σε
τιμή
99,785%.
Η
έκδοση
υπερκαλύφθηκε με τις υποβληθείσες
προσφορές να υπερβαίνουν τα 3 δισ.
Ευρώ, ανέφερε το υπουργείο.
Σλοβάκοι επενδυτές αγόρασαν το
9% της έκδοσης, ενώ το 41%
απέκτησαν
επενδυτές
από
το
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία

και
το
17%
Γερμανοί
Αυστριακούς επενδυτές.

και

Οι επενδυτές από τις χώρες της
Μπενελούξ αγόρασαν το 12% του
ομολόγου, από τη Γαλλία το 8% και
επενδυτές από τις σκανδιναβικές
χώρες το 3%. Επενδυτές από την
Ελβετία, την Ασία και τις ΗΠΑ
αγόρασαν το 2% έκαστος.
Τράπεζες αντιπροσώπευαν το 38%
των επενδυτών, το 31% ήταν
διαχειριστές κεφαλαίων και το 21%
ήταν
ταμεία
επιχειρηματικών
κεφαλαίων.
Οι
ασφαλιστικές
εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά
ταμεία απέκτησαν το 7% των
ομολόγων, ενώ κεντρικές τράπεζες
και επίσημα ιδρύματα το 3%.
Την έκδοση διαχειρίστηκαν οι
τράπεζες Abanka, Barclays, BNP
Paribas, Credit
Agricole CIB,
Commerzbank και HSBC.
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης
χρέους που ενέκρινε η κυβέρνηση
τον Δεκέμβριο ορίζει ότι η Σλοβενία
θα εκδώσει νέα ομόλογα ύψους 2,1
δισ. Ευρώ αυτό το έτος.
Την περασμένη χρονιά εξέδωσε νέο
χρέος ύψους 1,5 δισ. Ευρώ και επίσης
αναχρηματοδότησε ομόλογα σε
δολάρια ύψους 1,25 δισ. Ευρώ.
Οι εξαγωγές το Νοέμβριο του 2018
αυξήθηκαν κατά 9,1% σε ετήσια
βάση
Οι
εξαγωγές
της
Σλοβενίας
αυξήθηκαν κατά 9,1% το Νοέμβριο

του 2018 σε ετήσια βάση και
ανήλθαν σε 2,79 δισ. Ευρώ, ενώ οι
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,2% σε
2,8 δισ. Ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας. Παρόλο
που
οι
εξαγωγές
αυξήθηκαν
περισσότερο από τις εισαγωγές, εν
τούτοις
καταγράφηκε
εμπορικό
έλλειμμα, ανερχόμενο σε 6 εκατ.
Ευρώ.
Το
εμπορικό
έλλειμμα
ήταν
πρωτίστως συνέπεια της αύξησης των
εισαγωγών από τις χώρες της ΕΕ, ενώ
ο λόγος εξαγωγών προς εισαγωγές το
Νοέμβριο του 2018 ανερχόταν σε
99,8%.
Τόσο οι εξαγωγές όσο και οι
εισαγωγές
αυξήθηκαν
τον
περασμένο Νοέμβριο σε σύγκριση με
το μέσο μηνιαίο ποσό εξαγωγών και
εισαγωγών το 2017, κατά 18,7% και
21,8% αντίστοιχα.
Οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ
αντιπροσώπευαν το 76% των
συνολικών εξαγωγών από τη
Σλοβενία, ενώ οι εισαγωγές από τις
χώρες αυτές αντιπροσώπευαν το
77,1% των συνολικών εισαγωγών.
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας προς τις
χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 6,8%
τον Νοέμβριο του 2018 σε ετήσια
βάση, ανερχόμενες σε 2,12 δισ. Ευρώ,
ενώ οι εισαγωγές από την ΕΕ
αυξήθηκαν κατά 3% στα 2,16 δισ.
Ευρώ.
Οι εξαγωγές της Σλοβενίας προς
τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 17,1%
σε 671,3 εκατ. Ευρώ, ενώ οι

εισαγωγές από τις χώρες αυτές
αυξήθηκαν κατά 30,8%, φθάνοντας
τα 640,7 εκατ. Ευρώ.
Τους πρώτους έντεκα μήνες του 2018,
οι σλοβενικές εταιρείες εξήγαγαν
28,59 δισ. Ευρώ, ποσό αυξημένο
κατά 9,7% σε ετήσια βάση, ενώ οι
εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,4% σε
28,24 δισ. Ευρώ.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου
2018,
καταγράφηκε
πλεόνασμα
εμπορικού ισοζυγίου ύψους 354,1
εκατ. Ευρώ και αναλογία εξαγωγών
προς εισαγωγές 101,3%.
Η διαχειρίστρια εταιρεία του
λιμένος του Κόπερ αύξησε τα
έσοδα από πωλήσεις κατά 7% το
2018
Η διαχειρίστρια εταιρεία του λιμένος
του Κόπερ, Luka Koper, παρήγαγε
223,7 εκατ. Ευρώ σε καθαρά έσοδα
από πωλήσεις πέρυσι, ήτοι 7%
περισσότερα από ό, τι το 2018,
σύμφωνα με τα προκαταρκτικά
στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον
Ιανουάριο.
Η
μεταφόρτωση
αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το
2017
και
ανήλθε
σε
24,05
εκατομμύρια τόνους.
Στοιχεία
για
τα
κέρδη
δεν
παρασχέθηκαν, αλλά τον Νοέμβριο
η εταιρεία είχε ανακοινώσει καθαρά
κέρδη εννέα μηνών ύφους 49 εκατ.
Ευρώ, σημειώνοντας βελτίωση κατά
22% σε σχέση με την ίδια περίοδο το
2017.

Για
ολόκληρο
το
έτος,
η
μεταφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων
αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση,
μετρούμενη κατά βάρος, και κατά
8% μετρούμενη ανά μονάδα,
ανερχόμενη σε περίπου 988.500
εμπορευματοκιβώτια.
Η
μεταφόρτωση
αυτοκινήτων
αυξήθηκε κατά 2% και ανήλθε σε
λίγο πάνω από 754.400 μονάδες.
Η μεταφόρτωση φορτίου χύδην
αυξήθηκε κατά 1%, ενώ το γενικό
φορτίο αυξήθηκε κατά 11%. Μόνο η
μεταφόρτωση
υγρών
φορτίων
παρουσίασε μείωση κατά 1%,
σύμφωνα με την προκαταρκτική
έκθεση.
Φέτος, ο λιμένας αναμένει αύξηση
3% στις μεταφορές φορτίου και
αύξηση κατά 8% των καθαρών
εσόδων, η οποία αναμένεται να
φθάσει τα 238 εκατ. Ευρώ το 2019.
Η
φορολογική
διοίκηση
συγκέντρωσε 7% περισσότερους
φόρους το 2018
Η
φορολογική
διοίκηση
της
Σλοβενίας (FURS) εισέπραξε 16,6 δις
Ευρώ το 2018, ποσό που είναι 6,9%
υψηλότερο από το προηγούμενο
έτος, σύμφωνα με προκαταρκτικά
στοιχεία. Τα έσοδα αυξήθηκαν για
όλα τις
δημόσιες κατηγορίες,
περιλαμβανομένου του εθνικού
προϋπολογισμού,
των
συνταξιοδοτικών
ταμείων
και
ταμείων υγείας καθώς και των
προϋπολογισμών των δήμων.

Οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης,
που εισέρχονται στο Ινστιτούτο
Ασφάλισης
Συντάξεων
και
Αναπηρίας (ZPIZ), στο Ινστιτούτο
Ασφάλισης Υγείας (ZZZS) και σε
κάποιο
βαθμό
στον
κρατικό
προϋπολογισμό, αυξήθηκαν κατά
7,6% πέρυσι στα 6,5 δισ. Ευρώ.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η
αύξηση
κατά
11,1%
του
εισπραχθέντος φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων και του φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων. Οι
ιδιώτες
κατέβαλαν
φόρο
εισοδήματος υψηλότερο κατά 11,4%
και οι εταιρείες υψηλότερο κατά
10,4%.
Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών
και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά
4,4% και από ΦΠΑ κατά 6,9%, ενώ
τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης μειώθηκαν κατά 1,6%.
Η αύξηση κατά 6,9% των εσόδων
που
εισπράχθηκαν
πέρυσι
υπερβαίνει
την
οικονομική
ανάπτυξη, η οποία ανήλθε σε 4,5%
τα τρία πρώτα τρίμηνα του
περασμένου έτους.
Η FURS αποδίδει την ανάπτυξη
στην
ευνοϊκή
οικονομική
κατάσταση, τα νομοθετικά μέτρα
που αποσκοπούν στην απλούστευση
των
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων καθώς και τα μέτρα
της FURS για την απλούστευση των
φορολογικών εντύπων.
Το μερίδιο των εσόδων που
εισπράχθηκαν χωρίς επιβολή μέτρων

αναγκαστικής εκτέλεσης συνέχιζε να
αυξάνεται, υπερβαίνοντας το 95%.
Το φορολογικό χρέος μειώθηκε εν τω
μεταξύ σε απόλυτες τιμές, φθάνοντας
στα 1,2 δισ. Ευρώ στο τέλος του
περασμένου έτους, μειωμένο κατά
5,5% σε σύγκριση με το τέλος του
2017.
Το αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνα
σημείωσε αριθμό ρεκόρ επιβατών
το 2018
Ο αερολιμένας Ljubljana Jože Pučnik
κατέγραψε 1.812.411 επιβάτες το
περασμένο έτος, δηλαδή 7,7%
περισσότερους από ό, τι το 2017 και
σημείωσε νέο ρεκόρ, σύμφωνα με
στοιχεία
που
ανακοίνωσε
η
διαχειρίστρια
εταιρεία
του
αεροδρομίου Fraport Slovenija.
Κατά την αγορά του κρατικού
αεροδρομίου Ljubljana το 2015, ο
γερμανός φορέας εκμετάλλευσης
αερολιμένων Fraport υποσχέθηκε να
επενδύσει σε υποδομές, ανάπτυξη
και θέσεις εργασίας.
Επί του παρόντος ετοιμάζεται να
κατασκευάσει νέο τερματικό σταθμό.
Η
κατασκευή
αναμένεται
να
ξεκινήσει την άνοιξη και να
ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2020,
περίπου έξι μήνες πριν η Σλοβενία
αναλάβει την προεδρία της ΕΕ κατά
το δεύτερο εξάμηνο του 2021.
Η Σλοβενία επέτυχε την ταχύτερη
μείωση χρέους στην ΕΕ

Η Σλοβενία σημείωσε την ταχύτερη
μείωση δημοσίου χρέους μεταξύ
όλων των χωρών μελών της ΕΕ το
τρίτο τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση
με
το
ίδιο
τρίμηνο
του
προηγούμενου έτους, σύμφωνα με
νέα στοιχεία της Eurostat.
Το δημόσιο χρέος της Σλοβενίας
ανήλθε στο 71% του ΑΕΠ το τρίτο
τρίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας
μείωση
κατά
1,6
ποσοστιαίες
μονάδες από το προηγούμενο
τρίμηνο και κατά οκτώ μονάδες από
το τρίτο τρίμηνο του 2017.
Η Σλοβενία σημείωσε πλεόνασμα
0,4% του ΑΕΠ, έναντι πλεονάσματος
ύψους
0,8%
του
ΑΕΠ
το
προηγούμενο δεύτερο τρίμηνο.
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη
συνεχίζει να αυξάνεται
Μετά από μια πτώση στα μέσα του
2018,
η
εμπιστοσύνη
των
καταναλωτών
στη
Σλοβενία
βελτιώθηκε για τέταρτο συνεχόμενο
μήνα τον Ιανουάριο. Αν και ο
δείκτης ήταν πάνω κατά μία
εκατοστιαία μονάδα το Δεκέμβριο,
εξακολουθεί
να
είναι
πέντε
ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το
επίπεδο που καταγράφηκε πριν από
ένα χρόνο, ανέφερε η Στατιστική
Υπηρεσία.
Η μηνιαία βελτίωση οφείλεται
κυρίως στην αύξηση της αισιοδοξίας
όσον
αφορά
την
οικονομική
κατάσταση της χώρας (+ 4π.μ.), την
απασχόληση (+ 3π.μ.) και την

οικονομική
κατάσταση
νοικοκυριών (+ 2 π.μ.).

των

Η αρνητική εξέλιξη είναι οι
προσδοκίες
όσον
αφορά
την
αποταμίευση,
η
οποία
επιβραδύνθηκε κατά 3 ποσοστιαίες
μονάδες.
Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, οι
καταναλωτές ήταν πιο απαισιόδοξοι
όσον
αφορά
την
οικονομική
κατάσταση στη χώρα (-13 π.μ.) και
την απασχόληση (-9 π.μ.).
Όσον αφορά τη σύγκριση με τον
Ιανουάριο του 2018, η Στατιστική
Υπηρεσία υπογράμμισε ότι η
εμπιστοσύνη των καταναλωτών ήταν
στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που
άρχισε να την παρακολουθεί το 1996.
Ο δείκτης υποχώρησε σημαντικά
μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου,
αλλά αυξήθηκε από τον Οκτώβριο.
Ο δείκτης παραμένει επίσης 16
ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το
μακροπρόθεσμο μέσο όρο.
Το
επιχειρηματικό
βελτιώθηκε τον Ιανουάριο

κλίμα

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος
της Σλοβενίας βελτιώθηκε τον
Ιανουάριο κατά 1,4 εκατοστιαίες
μονάδες, φθάνοντας τις 12,7 μονάδες
πάνω από τον μακροπρόθεσμο μέσο
όρο. Παρά τη μηνιαία βελτίωση,
εξακολουθεί να είναι 3,7 μονάδες
χαμηλότερος σε ετήσια βάση.
Οι στατιστικολόγοι κατατάσσουν
την επιδείνωση του δείκτη σε ετήσια

βάση κυρίως στη μείωση κατά 2,4
μονάδες του δείκτη εμπιστοσύνης
για τη μεταποίηση.
Οι εταιρείες εξακολουθούν να
αναφέρουν
την
έλλειψη
ειδικευμένου προσωπικού ως τον
κύριο περιοριστικό παράγοντα, σε
συνάρτηση
με
την
ανεπαρκή
εγχώρια και ξένη ζήτηση και την
έλλειψη εργαζομένων εν γένει.
Το δημοσιονομικό πλεόνασμα της
Σλοβενίας στο 1,2% του ΑΕΠ το
2018
Η Σλοβενία παρουσίασε πλεόνασμα
ύψους 537 εκατ. Ευρώ ή 1,2% του
ΑΕΠ για το 2018 σε σύγκριση με
έλλειμμα 0,8% του ΑΕΠ το
προηγούμενο έτος, καθώς τα έσοδα
ενισχύθηκαν
από
τα
υψηλά
φορολογικά έσοδα καθώς και από
έκτακτα έσοδα, όπως τα μερίσματα
των τραπεζών, και υπερέβησαν την
αύξηση των δαπανών.
Τα
έσοδα
αυξήθηκαν
κατά
περισσότερο από 13% σε ετήσια βάση
σε 10 δισ. Ευρώ, κυρίως λόγω του
διπλασιασμού των εσόδων από τον
προϋπολογισμό της Ε.Ε. και των
μερισμάτων από την τράπεζα NLB
που ξεπέρασαν τα 270 εκατ. Ευρώ,
σύμφωνα
με
προκαταρκτικά
στοιχεία
που
δημοσίευσε
το
υπουργείο Οικονομικών.
Οι δαπάνες αυξήθηκαν με πολύ
βραδύτερο ρυθμό, αυξανόμενες κατά
3,4% στα 9,46 δισ. Ευρώ, καθώς οι
υψηλότεροι μισθοί του δημόσιου
τομέα αντισταθμίστηκαν εν μέρει

από
την
εξοικονόμηση
που
δημιουργήθηκε
από
την
απομόχλευση του δημόσιου χρέους,
γεγονός που οδήγησε σε χαμηλότερη
καταβολή τόκων για εξυπηρέτησή
του.

